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زندگی سالم

عوارضآنفلوانزا
در بارداری

زنــان حاملــه در صــورت
ابتال به آنفلوانزا نسبت به
مطب
عامه مــردم در خطر ابتال
دکتر سمیه ادایی
به فرم شدیدتری هستند.
متخصص زنان
همچنین در اپیدمیهای
قبلــی آنفلوانــزا میــزان
مرگومیــر زنان باردار باالتر بوده اســت .ایــن موارد را
میتوان به تغییــرات فیزیولوژیک در بارداری نســبت
داد .چرا که در بارداری ضربان قلب و مصرف اکسیژن
افزایــش و ظرفیــت ریه کاهــش مییابــد .از طرفی در
ایمنــی ســلولی نیــز تغییراتــی رخ میدهــد .بــه دلیل
افزایــش شــدت آنفلوانــزا در دوران بــارداری ،واکســن
آنفلوانزا غیر فعال شــده برای زنان باردار ،صرف نظر
از ســن بــارداری توصیه میشــود .عــاوه بر ایــن ،زنان
باردار مبتال به آنفلوانزا یا مشکوک به ابتالی آنفلوانزا
باید به سرعت درمان تجربی با داروهای ضد ویروسی
مناسب را دریافت کنند.
نشــانههای بالینــی آنفلوانــزا در زنــان بــاردار مشــابه
جمعیــت عمومــی جامعــه اســت و شــامل:تب،
گلودرد،ســرفه ،تنگــی نفس ،آبریزش بینی ،ســردرد و
دردهای عضالنی میباشــد .روش تشــخیص بیماری
بــر اســاس عالیــم بالینــی اســت ولــی تســتهای
آزمایشــگاهی تشــخیصی در افراد بــاردار و غیــر باردار
تفاوتی ندارد .خطرات تشدید آنفلوانزا در سه ماه سوم
بارداری و 4هفته اول بعد زایمان بیشتر است.
اثرات برجنین  -اثرات آنفلوانزا بر جنین به خوبی مورد
مطالعــه قرار نگرفته اســت .انتقال ویــروس آنفلوانزا
ازطریــق جفــت بــه جنیــن نــادر اســت .بــا ایــن حال،
آنفلوانزای مادر در دوران بارداری ممکن اســت اثرات
نامطلــوب روی جنیــن حتــی در صورت عــدم انتقال
ویروس از جفت داشته باشد.
در برخی مطالعات مشــاهده شده بیماری آنفلوانزا یا
شبه آنفلوانزا در سه ماهه اول بارداری با افزایش خطر
ابتال به ناهنجاریهای مادرزادی از جمله شکاف لب،
نقص لوله عصبی ،هیدروســفالی و نقایص مادرزادی
قلــب همــراه اســت .افزایــش دمــای بدن یک نشــانه
بالینی شایع از آنفلوانزا و یک عامل خطر برای نقایص
مادرزادی و دیگر پیامدهای ناگوار نوزاد اســت .به نظر
میرسد این خطر با استفاده از داروهای تب بر کاهش
مییابد .همچنین گزارش شده است که عفونت مادر
در دوران بارداری با افزایش خطر ابتال به سقط خود به
خودی ،زایمان زودرس ،وزن کم هنگام تولد ،تولد نوزاد
کوچک نسبت به سن نوزاد و مرگ جنین ارتباط دارد.
توصیه میشود تمام زنانی که در فصل آنفلوانزا حامله
هستند یا پیشبینی میشود در آن فصل حامله شوند،
واکسن آنفلوانزا دریافت کنند.زنان باردار باید از تزریق
فرم واکســن زنده ضعیف شده آنفلوانزا اجتناب کنند
ولی محدودیتی در مورد تماس زنــان باردار با افرادی
که واکسن زنده ضعیف شده آنفلوانزا دریافت کردهاند
وجود ندارد.همچنین انواعی از واکسن نوترکیب برای
افــراد بیــن  18تا  49ســال که به تخم مرغ حساســیت
دارنــد جهت تزریق به زنان باردار در دســترس اســت.
محدودیت ســن بــارداری جهت تزریق واکســن وجود
نــدارد .عــاوه بر حفاظــت از زن باردار ،واکسیناســیون
آنفلوانزا در دوران بــارداری نوزاد را برای چند ماه پس
از زایمان محافظت میکند.
بنابراین ،واکسیناســیون مــادران باردار یک اســتراتژی
مؤثــر برای کاهش مرگ و میر بــر اثر آنفلوانزا در میان
نوزادانی است که در معرض خطر ابتال به بیماریهای
شدید آنفلوانزا قرار دارند و واجد شرایط واکسیناسیون
تا شــش ماهگی نیستند .واکسیناسیون مادر همچنین
ممکــن اســت در ســه ماهــه اول تولــد بســتری شــدن
برای سایرعلتهای عفونت دستگاه تنفسی کودک را
کاهش دهد.

بعــد از چنــد هفتــه بــه تعویق افتــادن ،باالخــره از ایــن هفته سیســتم پول
توجیبــی در خانه ما دوباره به راه افتاد .البته برای احیای این موضوع ناچار
شــدیم تغییراتــی در نحــوه پرداخت پول بــه بچهها ایجاد کنیــم .آخر چند
هفتــهای بود که مشــکلی ،انجام ایــن کار را به تعویق انداخته بود؛ مشــکلی
بهنــام کمبــود نقدینگــی در خانه! راســتش برای چنــد هفته هر بــار فاطمه
ســراغ پــول توجیبــیاش را از ما میگرفــت ،میدیدیم یا پول نقــد چندانی
نداریم و یا اگر داریم ،پول خرد نیســت و در نتیجه ناچار از موکول کردن آن
به آینده بودیم .در نهایت چند روز پیش فکری به ذهنمان رسید؛ استفاده
از دفترچــه بــرای ثبــت پول توجیبی در عــوض دادن پول نقــد .نتیجه اینکه
حــاال دیگــر هر کــدام از دخترها دفترچه حســاب کوچکی پیــش بانک بابا و
مامان دارند و قرار شــده هفتهای یک بار با دفترچه برای دریافت اعتبار به
ما مراجعه کنند .مریم که ســری اولی اســت که دارد پول توجیبی میگیرد،
هیجان زده است و البته خیلی در قید و بند پس انداز نیست .اما فاطمه که
تجربه بیشــتری دارد ،برای پولهایش نقشــههای زیادی در سر دارد و دائم
دارد حساب میکند که بعد از یک ماه چه چیزهایی میتواند با آن بخرد.
ایــن هفتــه یک فعالیت جدید بــا بچهها انجــام دادم؛ فعالیتی که هر چند
بــرای بچهها کامالً جدید بود اما برای من به نوعی نوســتالژیک محســوب
میشــد .چهارشــنبه بود که مشــغول کاری بودم و دیدم نیم ساعتی شده و
از مریــم خبری نیســت و خــب طبق یک قانون نانوشــته وقتی بچهها هیچ
صدایــی نمیکننــد و کاری با والدین ندارند ،ایــن وضعیت تنها یک معنی
دارد :آنها مشــغول انجام کاری هســتند که نباید باشند! کارم که تمام شد،
دیدم مریم تمام مدادشمعیهایش را خرد کرده و داخل کاسهای ریخته.
وقتی من را دید شروع به توضیح کرد که نگاه کن مامان ،غذا درست کردم،
هویج ریختم و ســبزی ،اینها هم گوجه هســتند .لبخندی زدم و سری تکان
دادم .مدادشــمعیها خرد شده بودند و دیگر به درد نقاشی نمیخوردند.
کمــی دلخور شــده بودم که چرا فراموش کردهام در مــورد مراقبت از مداد
مادرانه
شــمعیها و اســتفاده درســت از آنها با مریــم صحبت کنم کــه ناگهان یاد
نرگس عزیزی
بچگیهای خودم افتادم .زمانی که مداد شــمعیهایمان را خرد کرده و یا
گاهی سرشــان را میتراشــیدیم و بعد بین دو کاغذ میگذاشتیم و با اتو آنها
را آب میکردیم .نتیجه این شــد که روز جمعه به عنوان یک فعالیت جدید با فاطمه و مریم ســه پروانه درســت کرده
و بــا خردههــای مداد شــمعی آنها را تزئین کردیم .برای بچهها این فعالیت جدیــد و هیجانانگیز بود و برای من پر از
حس خوب و یادآوری زمانی که با خواهرها بهزعم خودمان کارهای هنری میکردیم!

به یاد گذشتهها!

بــه نظــرش مضحــک میآمــد کــه در ســن  32ســالگی ،بلند شــده آمــده خانه
مادربزرگــش .امــا حس میکرد چــارهای ندارد .مــادرش با هر مــدل «قهر کردن
و خانــه مامانم رفتن» مخالف بود و آن را لوسبازی میدانســت .از طرف دیگر،
روای 
تها
ی
ی
احســاس نیاز شــدیدی میکرد که کســی به مهربانی و نرمی مادربزرگ ،کنارش
کروانپ
باشــد و حرفهایش را گوش کند .گیج و ســردرگم بود .هم به پیمان حق میداد
زشک
که تحت فشار مسائل مالی و کاریاش ،بیحوصله و بداخالق باشد ،آن هم وقتی
که تازه  3ماه بود که مادرش را از دســت داده بود ،هم به خودش ،که واقعاً کاســه
م ریخته و کمطاقت چه کند.
صبرش لبریز شده بود و نمیدانست با این مرد ب ه ه 
زنــگ خانــه مادربزرگ را که زد ،رفت ســراغ گوشــیاش ،چون میدانســت طول
میکشد تا مادربزرگ بخواهد در را باز کند .اول مرور عکسهای قدیمی .آن قدر
دلش سوخت که پوشه گالری را خیلی زود بست .چقدر باهم خوب بودند ،چقدر
پیکنیک رفته بودند ،چه دو نفری و چه با دوستها و فامیل .با اینکه الناز اخالق
خودش را میشــناخت ،اینکه زودرنج و حســاس بود ،اینکه مدام مینشســت و
اتفاقــات ناجــور توی دورهمیها را چندیــن و چندباره مرور میکــرد و توی دلش
حرص میخورد ،باز هم کل خاطرات برایش معنای خوبی داشت .همیشه کافی
بــود  10دقیقــه حتی کنار پیمان بنشــیند و درد دل بگوید ،تــا همه غم و غصهها و
دلخوریها دود شود و به هوا برود .پیمان همیشه آن قدر محکم و قوی بود که او
به تکیه کردن به او عادت کرده بود .حتی وقتی با مادرش بگو مگو پیدا میکرد ،یا
وقتی سرکار با همکارش به مشکل برمیخورد .اما حاال چی؟ بیشتر عصبانی شد.
حال االن پیمان را درک کند.
نمیتوانست ِ
مادربزرگ باالخره در را زد و الناز رفت تو .مثل همیشــه ،چای با نقل و شــکرپنیر،
تــوی ســینی گــرد کوچک مســی .بــوی بیدمشــک نقلها انــگار کل فضــای خانه
مادربزرگ ،حتی آغوشش را پر کرده بود .الناز عاشق این بو بود ،بوی آرامش ،بوی
مهربانی بیقید و شرط! بغضش توی بغل مادربزرگ ترکید.
«چه غمی تو کشیدهای جانم! گریه کن! غصه زیاد داریم همهمان!»
لحن و گرمی صدای مادربزرگ خیلی بیشــتر از حرف هایــی که میزد ،روی الناز
اثر گذاشــت و آرامش کرد .هنوز هیچی نگفته ،مادربزرگ شــروع کرد« :این روزها
سکانسهای دیده نشده
هــوای آقاپیمانــت روداری که؟ تازه وقتی مراســم تمام میشــود و همه میروند
فرنوش صفویفر
سر کار و بارشان ،این بنده خدا میماند و غصه مادرجانش!» الناز آمد که دوباره
روانپزشک
شــاکی شود و بگوید که خسته شــده آن قدر که هی دلداری داده و درد دل شنیده،
که مادربزرگ ادامه داد« :مردها مادرشان را که از دست میدهند ،مثل پسربچه میشوند .زنها خوب میدانند این را .دیگر آن
مرد قوی همیشگیشان نیستند دخترم .یک کم بیشتر ناز و نوازش میخواهند ».مادربزرگ حرفی را زد که انگار الناز به سختی
تالش میکرد نشنود.

غمی در آغوش تو
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